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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1706/2012 af Flora Hansen, tysk statsborger, om fejlagtig anvendelse 
af direktiv 2004/38/EF i Sverige

1. Sammendrag

Andrageren, der har tysk statsborgerskab og er af filippinsk oprindelse, klager over den måde 
som Sverige, hvor hun flyttede til efter at have giftet sig med en norsk mand, der bor i 
Sverige, anvender direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed på. Hun beskriver en række 
tilfælde, hvor hendes sag blev fejlhåndteret i forhold til hende selv og til hendes datter, der 
kom for at slutte sig til hende i Sverige fra Filippinerne. Hun hævder, at Migrationsdomstolen 
har sendt sagen til EU-Domstolen for afklaring af fortolkningen af visse aspekter af direktivet. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

“Ifølge de oplysninger, som Kommissionen råder over, blev andragerens datter, som er født 
på Filippinerne, overladt i pleje hos bedstemoderen, da hun var tre år gammel, medens hendes 
mor rejste til Tyskland for at arbejde. Andrageren sendte regelmæssigt penge tilbage til sin 
familie på Filippinerne og besøgte familien en gang om året. Andrageren fik efter at have 
tilbragt mange år i Tyskland tysk nationalitet, før hun flyttede til Sverige i 2009 med sin 
norske partner, som hun blev gift med i 2011. I mellemtiden fik andragerens datter, der fulgte 
en uddannelse inden for sygeplejen på Filippinerne, sit eksamensbevis. Efter at have afsluttet 
sin uddannelse søgte hun ikke arbejde, men hjalp i stedet sin søster med at passe dennes børn.  
Hun har ikke været ansat nogen steder og ansøgte ikke om ydelser på Filippinerne. 
Andragerens datter ankom til Sverige i 2011, da hun var 24 år gammel, og ansøgte om 
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opholdstilladelse som familiemedlem, der forsørges af en EU-borger. De svenske 
migrationsmyndigheder afviste hendes ansøgning med den begrundelse, at hun ikke havde 
påvist, at de penge, hendes mor havde sendt hende, var nødvendige for at opfylde hendes
basale behov, og at velfærdssystemet på Filippinerne ikke kunne have hjulpet hende. 
Andrageren appellerede afgørelsen. Som andrageren har påpeget det, besluttede den svenske 
forvaltningsdomstol med kompetence i indvandringssager i Stockholm (Sverige) senere den 
12. september 2010 at indgive anmodning om en præjudiciel afgørelse til EU-Domstolen 
vedrørende fortolkningen af artikel 2, stk. 2, litra c) i direktiv 2004/38/EF1.

Kommissionens bemærkninger 

Domstolen afsagde dom i sagen den 16. januar 2014 (jf. dom i sag C-423/122).

Domstolen gjorde det klart, at EU-rettens relevante bestemmelser (artikel 2, stk. 2, litra c) i 
direktivet om fri bevægelighed) skal fortolkes på således, at medlemsstaten ikke kan kræve, at 
direkte efterkommere, som ikke er fyldt 21 år, skal bevise, at de uden held har forsøgt at opnå 
ansættelse eller bistandsydelser fra myndighederne i deres oprindelsesland og/eller anden 
form for bistand, for at betragte vedkommende som ”afhængigt” familiemedlem. Dette ville 
gøre det overdrevent vanskeligt for familiemedlemmer at opnå opholdsret i 
værtsmedlemsstaten. Det bør kun kræves, at personen viser, at denne er i en reel 
afhængighedssituation i forhold til EU-borgeren.

Domstolen bekræftede ligeledes, at afhængighedssituationen skal forekomme i det land, hvor 
ansøgeren er bosat, og på det tidspunkt hvor vedkommende ansøger om at slutte sig til den 
EU-borger, denne er afhængig af. Domstolen tilføjede, at det faktum, at den direkte 
efterkommer på grund af personlige forhold såsom alder, uddannelse og helbred og vurderes 
at have gode forudsætninger for at finde arbejde, og at vedkommende desuden har til hensigt 
at arbejde i medlemsstaten, ikke kunne tages i betragtning i den vurdering, der gennemføres af 
værtsmedlemsstatens myndigheder.  
Domstolen bekræftede endvidere, at det ikke er nødvendigt at fastlægge grundene til den 
nævnte afhængighed og dermed grundene til ydelsen af bistanden til EU-borgere. For at 
afgøre, om der foreligger en reel afhængighed af EU-borgeren, skal medlemsstaten vurdere, 
om en person, henset til sine økonomiske og sociale forhold ikke kan sørge for sine 
grundlæggende fornødenheder. For eksempel vil det forhold at vedkommende regelmæssigt 
og i en anseelig periode modtager penge fra EU-borgeren, som er nødvendige for dennes 
grundlæggende fornødenheder i oprindelseslandet (som det var tilfældet i nærværende sag) 
være tilstrækkeligt til at vise, at der foreligger et reelt afhængighedsforhold. 

Konklusion

Kommissionen er overbevist om, at andragerens datter på grundlag af Domstolens fortolkning 
i den ovennævnte afgørelse kan påberåbe sig retten til i henhold til EU’s bestemmelser om fri 
bevægelighed at bosætte sig i Sverige som afhængigt familiemedlem til en EU-borger, der har 

                                               
1
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, EUT L 158 af 30.4.2004, s. 
77. og berigtigelse – EUT L 229 af 29.6.2004, s. 35 og EUT L 197, s. 34).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78362&pageIndex=0&doclang=DA&mode=d
oc&dir=&occ=first&part=1&cid=1497782
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udøvet retten til fri bevægelighed.”


